
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άρτα  30-05-2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ                                     Αριθμ.Πρωτ.8043  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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Γραφείο :  Προμηθειών                                ΠΡΟΣ :  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 

                    47100- Άρτα 
Τηλέφωνο : 2681361127 

Fax : 2681021414 
 

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι την 04-05-2014, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου 
Άρτας (2681021414) για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  για την κάλυψη των 
τρεχουσων αναγκών  των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας :   

1. Σπόγγοι κάλυψης ελλειμμάτων μαλακών μορίων με σταθερή αρνητική πίεση 
τύπου VAC. Set σπόγγοι αντιμικροβιακό στα εξής μεγέθη α). Μ= 13x17x3 cm 
τεμ 3, ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο τιμών).Β) L= 15x25x3cm τεμ 2. 
( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο τιμών). 

2. Ρολοί αποστείρωσης για τον κλίβανο ατμού, με πιέτα (100 mm μήκους 100 μ) 

τεμ.4 (τιμή  Παρατηρητηρίου 10,15 ευρώ/τμχ) . 

3. Ρολοί αποστείρωσης για τον κλίβανο ατμού, με πιέτα (150 mm μήκους 100 μ) 
τεμ.4 (τιμή  Παρατηρητηρίου 13,90 ευρώ/τμχ) . 

4. Ρολοί αποστείρωσης για τον κλίβανο ατμού, με πιέτα ( 250 mm μήκους 100μ) 
τεμ.4 (τιμή  Παρατηρητηρίου 22,20 ευρώ/τμχ)  

5. Κασέτα αποστείρωσης. Να διαρκεί για πέντε κύκλους και να περιέχει 
υπεροξείδιο του υδρογόνου σε περιεκτικότητα 58% κατανεμημένο σε δέκα 
φιαλίδια στο εσωτερικό της. Να περιλαμβάνει χημικό δείκτη STERRAD με 
ημερομηνία λήξης, τεμ 50 ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο τιμών 

6. Adaptor .Να είναι κατάλληλοι για την προσρμογή του ενισχυτή STERRAD με 
διαστάσεις 6mm. τεμ 100 ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο τιμών). 

7. Τest τροπονίνης sensitive τεμ 6 ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο 
τιμών). 

8. Περιχειρίδα ενηλίκων διπλού αυλού (BSM -7116K ) τεμ 1  ( δεν υπάρχει το είδος 
στο παρατηρητήριο τιμών). 

9. Περιχειρίδα για το τροχήλατο πιεσόμετρο (v 100 dinamar ) dura –caf ref 2774 
(23-33 cm ). Τεμ 2  ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο τιμών). 

10. Χαρτί για τον Η.Κ.Γ. fucuda fu 6375 pop 122 te πλακέ 63mm-7mm  τεμ 80  ( δεν 
υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο τιμών). 

11. Τest τροπονίνης sensitive τεμ 6 ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο 
τιμών). 

12. Πλήρες σετ καλωδίων καρδιακής παροχής τα monitor Vita Logik 4500 
κωδικός:M02551306110 τεμ 1 ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο 
τιμών). 



13. Σωληνάκια καπνογράφου για το μηχάνημα primus τεμ 30 ( δεν υπάρχει το 
είδος στο παρατηρητήριο τιμών). 

14. Σπειροειδή σωλήνες για τα αναπνευστικά  μηχανήματα μήκους 160cmκαι 
εσωτερική διάμετρο 2 cm ,πολλαπλών χρήσεων, τεμ 15. 

15. Θήκες για cd χάρτινες τεμ.10.000 ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο 
τιμών). 

16. Ειδικά διαλύματα ανοσοδιατροφής Θερμιδική πυκνότητα cal/ml 1-2,Λίπη 
gr/100ml 3-4,Υδατάνθρακες gr/100ml12-13, Πρωτεϊνες gr/100ml 5-

6,Ωσμωτικότητα mOsm/l 250-2  τεμ.150 (τιμή  Παρατηρητηρίου 16 ευρώ/τμχ) . 
17. Kοπτοράπτες 60mm μχ με κλιπς τιτανίου κουτιά  5 (τιμή  Παρατηρητηρίου  146 

ευρώ/τμχ) .  
18. Δερματικές έλξεις ενηλίκων τεμ 100. ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο 

τιμών). 
19. Ρύγχη για πιπέτες μπλε τεμ 20.000. ( τιμή  Παρατηρητηρίου 0,0058 ευρώ/τμχ ). 
20. Ουροσυλέκτες  παίδων τεμ 1000. ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο 

τιμών). 
21. Σωληνάρια Γενικές Αίματος  τεμ 20.000.(τιμή  Παρατηρητηρίου 0,077 ευρώ/τμχ). 
22. Σωληνάρια με GEL. τεμ 20.000. ( τιμή  Παρατηρητηρίου 0,12 ευρώ/τμχ ). 
23. Σωληνάρια με σφαιρίδια. τεμ 2.000( τιμή  Παρατηρητηρίου 0,01 ευρώ/τμχ ). 
24. Σωληνάρια ταχείας καθίζηση, για μηχάνημα vesmaticn 20 . τεμ 4.000. ( δεν 

υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο τιμών). 
25. Σωληνάρια προθρομβίνης. τεμ 10.000. ( τιμή  Παρατηρητηρίου 0,125 ευρώ/τμχ 

). 
26. Σφουγγάρια απλά Διαστάσεις: 15x10x4 cm περίπου,τεμ 500 ( δεν υπάρχει το 

είδος στο παρατηρητήριο τιμών). 
27. Σακούλες Poly-bag μεσαίες (Το υλικό κατασκευής τους να τις καθιστά 

κατάλληλες για τρόφιμα, να είναι ανθεκτικές στο βάρος και να μην σκίζονται 
εύκολα), συσκευασία των 50 τεμαχίων .τεμ 100 ( δεν υπάρχει το είδος στο 
παρατηρητήριο τιμών). 

28. Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες μπλε,  διαστάσεις (75-95) x (1,10-1,30) cm. Να 
είναι κατασκευασμένες από LDPE ή HDPE ή PP, να είναι ανθεκτικές, χονδρές 
και να μην σκίζονται εύκολα από το βάρος Ποσότητα: 300 kgr  ( δεν υπάρχει το 
είδος στο παρατηρητήριο τιμών). 

29. Σπάτουλες pap tept πλαστικές αποστειρωμένες   τεμ 1000 ( δεν υπάρχει το 
είδος στο παρατηρητήριο τιμών). 

30. Βουρτσάκια λήψης pap tept  τεμ 1000. ( τιμή  Παρατηρητηρίου 0,48   ευρώ/τμχ ). 
31. Διαλύματα MULTI-BIC K σε σάκο των 5ml .Για το μηχάνημα αιμοδιήθησης 

MULTI—FILTRATE τεμ 50 ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο τιμών). 
32. Γάντια  αποστειρωμένα μ.χ .αυξημένης αντοχής κατάλληλα για ορθοπεδικές 

επεμβάσεις Νο 8  τεμ 1000  ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο τιμών). 
33. Γάντια  αποστειρωμένα μ.χ .αυξημένης αντοχής κατάλληλα για ορθοπεδικές 

επεμβάσεις Νο 7,5  τεμ 1000  ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο τιμών). 
34.  Απολυμαντικό υγρό για συσκευή χημικής απολύμανσης Απολυμαντικό υγρό 

για συσκευή χημικής απολύμανσης  ( για τη συσκευή ψεκασμού που υπάρχει 
στο χειρουργείο PULVERISATEUR M36)  τεμ 5 ( τιμή  παρατηρητηρίου με 1,70 
ευρώ/τμχ ) . 

35. Στυλεός πρόσθιας βιτρεκτομής για μηχάνημα Legacy 
36. Σάκοι μολυσμένου ιματισμού-αυτοδιάλυτοι στο πλυντήριο               100 (δεν 

υπάρχει το είδος  στο παρατηρητήριο   τιμών 
37. Ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος φυτίλι επαγγελματικά με νήμα μικροφίμπρας 

Να είναι μεγάλης απορροφητικότητας, να μην αφήνει χνούδι, οι άκρες τους να 
είναι ραμμένες προς τα μέσα για να μην ξεφτίζουν. Χρώματα: Κόκκινο, κίτρινο, 
μπλέ. τεμ 50. ( δεν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο τιμών). 

38.  
39. Προσαρμογέας επαγωγικών ζωνών για το μηχάνημα μελέτης ύπνου somno 

sceen plus psc + tele  τεμ 1 
40. Κύτταρο Ο2 για αναπνευστήρα SERVOI-I 
41. Eνδοτραχειακοί σωλήνες με καφ Ν0 2 ½ 
42. Κεσεδάκια με πώμα ps 240 ml. Να είναι κατασκευασμένα από ps ,                 

ιδανικά για σερβίρισμα ζεστών ή κρύων φαγητών και να διατηρούν                 



την  θερμοκρασία σταθερή  για μεγάλο χρονικό διάστημα .Να φέρουν  το σήμα 
καταλληλότητας τροφίμων . Να αντέχουν σε θερμοκρασία 100-120 Oc 

43. Σλίπ μιας χρήσης γυναικών (MOLTI PANTS)δικτυωτά, ελαστικά ,                Τεμ. 
1000   (τιμή παρατηρητηρίου 0,148 ευρώ/τμχ ).   

44. Ποτηράκια ούρων αποστειρωμένα 
45. Διάλυμα αλουμινίου 
46. Δοκιμαστικοί ασκοί σιλικόνης 1lt 
47. Kλιπς στρογγυλά σφραγίσεως σωλήνων ασκών αίματος αλουμινίου 
48. Lexmark E360 dn laser μαύρο original (H11E) 
49. Lexmark T630dn (12A7462) laser μαύρο original 
50.  
51. Σύρμα κουζίνας χονδρό σε τεμάχιο από νίκελ, ιδανικό για σκεύη τροφίμων, να 

μην αφήνουν υπολείμματα. Να πληρεί τις προϋποθέσεις για Haccp 
52. Γάντια λάντζας από nitrile (ζεύγη) ανθεκτικά με βαμβακερή επένδυση, 

ανθεκτικά σε λίπη, λάδι, οικιακά καθαριστικά, με μακρύ μανίκι υποαλλεργικά 
53. Κάδος απορριμμάτων με πεντάλ,  με εσωτερικό κάδο κατασκευασμένοι από 

πρωτογενή πλαστικό μεγάλης αντοχής 
54. Πολυπετσέτες τύπου VITEX (να είναι ανθεκτικές να έχουν μεγάλη 

απορροφητικότητα και να ίναι σε διάφορους χρωματισμούς 
55. Φιάλες γκαζιού  για φλόγιστρα εμπέδωσης ιστών 
56. Διαθερμίες χειρ/κες μ.χ. μπαταρίας 
57. Ανταλλακτική κασέτα SADB-80D 4,8  
58. Deskjet 970cxi Colour Original 78HP 
59. Deskjet 990 cxi Black Original 54HP 
60. ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
61.  Η ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ  05/06/14 ΣΤΙΣ 

13:00  Μ.Μ  
 

 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. ΚΑΤΣΑΝΟΣ  2. BARD  

3. ENVIVO 4. OPTIMUM 

5. MILONAS 5. RONTIS  

7. SCIBA 8. SURGΥLIFE 

9. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ 10. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΛΙΚΑ 

   

 
                               

                                                                                                      
 

                                                                                                 
 
 
 

 

                                                                                                      Η Δ/ΚΗ Δ/ΤΡΙΑ 

 

 

 

                                                                                               ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

      

 


